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KAR SATIŞLARI mı, YÖN TEKRAR AŞAĞI mı?
Her gün olduğu gibi dün de takip ettiğimiz koronavirüs toplam vaka sayısı 2.1 milyona yaklaştı. ABD’de toplam vaka sayısı 640 bini geçti
ve diğer ülkelerle arayı hızlı bir şekilde açmayı sürdürdü. Dün itibariyle ABD’de 2.259 kişi hayatını kaybetti. Toplam yeni vaka sayısı ise
26.299 kişi oldu. İtalya’da yeni vaka sayısı 2.667 kişi ile düşüş eğilimine yine devam etti. İtalya’da yoğun bakıma alınan hasta sayısı da
günden güne düşmeye devam ediyor. İtalya’da hayatını kaybeden kişi sayısı dün 578 kişi ile önceki güne göre biraz azaldı. İspanya’da
ise salgın nispeten yavaşlamış görünmeye devam ediyor. Almanya’da ise durum halen kontrol altında ve vaka sayıları düşüş eğiliminde.
Türkiye’ye baktığımızda ise dün 4.281 yeni vaka açıklandı. Test sayısı 34.090 kişi olurken dün hayatını kaybeden vatandaş sayısı
maalesef 115 oldu. İyileşen vatandaş sayısı ise 875 gibi oldukça yüksek bir sayıya ulaştı ve düne göre arttı. Pozitif vaka oranları
neredeyse değişmedi. Ölüm oranı (%2.19) biraz arttı. Vakaların ve ölümlerin artış hızı, son 3 gündür değişmiyor. En kayda değer gelişme,
iyileşme oranının (%8.18) önemli ölçüde artması oldu. Yoğun bakımdaki hasta oranı %2,93, entübe hasta oranı ise %1,69 ile düşüşe
devam etti.
Geçen gün OPEC+ petrol arzı kısıtlanması konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen petrol fiyatlarında cılız tepkinin ardından düşüş
eğilimi yeniden yaşanmaya başladı. Küresel boyutta etkisi devam eden korna virüs salgını nedeniyle ekonomilerin durmasının verdiği
etki talepte ciddi düşüş yaratırken petrol arzının halen yüksek kalmasıyla birlikte bakıldığında fiyatlarda önemli bir yukarı yönlü
hareketlenme meydana gelemiyor.
Petrol fiyatları düşüş eğilimine virüs etkisiyle devam ederken ABD’deki verilerde de virüsle birlikte önemli bozulmaların meydana geldiği
gözlendi. ABD'de sanayi üretimi virüs salgının başladığı Mart ayında %54 beklentiye karşılık %5.4'le tahminlerin üzerinde düştü. Bu
sonuç 1946 yılından bu yana en kötüsü oldu. Kapasite kullanım oranı % 74 beklenirken %72.7 oldu. İmalat sanayi üretimi de %4.2 düşüş
beklenirken %6.3 oranında düştü. ABD'de perakende satışlar ise Mart'ta koronavirüs salgınının harcamaları sınırlamasıyla rekor düşüş
kaydetti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar önceki aya kıyasla %8.7 düştü. Bir süredir düşüş eğiliminde olan Dolar
endeksi dün ABD’den gelen oldukça kötü veriler ve Çin’den beklenen ilk çeyrek GSYH verisi öncesi yatırımcıların güvenli para birimlerine
yönelmesiyle Dolar’a olan taleple birlikte değer kazandı.
Dün açıklanan FED Bej Kitap raporuna göre "Ekonomik faaliyet, Kovid-19 pandemisinin bir sonucu olarak, ABD'nin tüm bölgelerinde
keskin ve ani bir şekilde daraldı." değerlendirmesinde bulunuldu. Raporda, çoğu bölgede imalat sanayisinde düşüşlerin gözlendiği, gıda
ile tıbbi malzeme üreticilerinin ise güçlü bir taleple karşılaştığı ancak salgına karşı alınan önlemler ve tedarik zincirindeki aksamalar
nedeniyle üretim gecikmelerinin yaşandığı aktarıldı.
ABD'de endeksler, yeni tip koronavirüs salgının etkisi ve ekonomik verilerin kötü gelmesinin ardından günü düşüşle kapattı. Dow Jones
endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.506,85 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,2 kayıpla 2.783,10
puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,4 azalışla 78.393,18 puana düştü.
Bu sabah ABD vadelileri yataya yakın hafif satıcılı, Asya endeksleri ise yine kısmi satıcılı hareket ediyor. Trump’ın bugün virüs hızının
zirve yaptığı yorumuna dayanarak ABD ekonomisinin yeniden açılması ile ilgili bir konuşma yapması bekleniyor.
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Günün Gelişmeleri:
XU100 endeksi haftanın üçüncü işlem
gününü %2.73 düşüşle 95.855 seviyesinde
tamamladı. 17.2 milyar TL işlem hacminin
gerçekleştiği günde bankacılık endeksi
%4.93, sanayi endeksi ise %1.99 değer
kazandı.

Teknik Analiz:
Güne hafif yükselişle başlayan endeks açılışın akabinde 99.000 direncini aşmayı
denese de banka hisselerine gelen satışların etkisiyle düşüşe yöneldi. Bugün
95.000 üzerinde tutunma sağlanabilirse tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Bu
bağlamda 97.300 ilk direnç noktası olacak. Endekste yükselişin 98.500 üzerinde
devam etmesi halinde 99.600 direnç seviyesini takip edeceğiz. 95.000 desteği
altındaki hareketlerde ise 93.500 ve 92.000 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 95.000 / 93.500 / 92.000
Dirençler: 97.300 / 98.500 / 99.600

Dün küresel piyasalarda açıklanan
olumsuz veriler, bilançolar ve korona virüs
kontrol altına alınması kaynaklı endişelerle
birlikte ABD ve Avrupa endekslerinde
satıcılı bir gün geçti. Avrupa’da endeksler
%3’leri aşan değer kayıpları yaşarken ABD
seansının açılmasıyla birlikte beklentilere
göre oldukça kötü gelen sanayi üretimi ve
perakende satışlar verileri de moralleri
bozdu ve endeksler satışa yöneldi. Bu
görünümle birlikte yurtiçinde açılışın
ardından 99.000 denense de buradan
gelen satışlar özellikle banka hisselerinde
yoğunlaştı. Gün için 94.600 test edilirken
Mart sonundan gelen yükseliş trendi
böylece test edilmiş oldu.
Yeni günde virüs kaynaklı gelişmeler ve
gelecek yeni veriler risk iştahı konusunda
belirleyici olmaya devam edecek.
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Günün Gelişmeleri
Nisan ayı vadeli endeks 30 kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %2.50
düşüşle 114.875 seviyesinde tamamladı.

Teknik Analiz:
Dün güne hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde Avrupa endekslerindeki
aşağı yönlü eğilim ve endeksteki satışlarla 117.750 zirvesinden sonra düşüşüne
devam etti. Yeni günde 117.750 seviyesi altında kaldığı sürece satış baskısı
devam edebilir. Bu durumda düşüş 113.400 ve 112.000’e doğru sürebilir. Fibo.
50 direnci 118.000 aşılabilirse gelebilecek alışlarla 121.300 seviyesi sonraki
direnç olarak izlenecektir.
Destekler: 113.400 / 112.000 / 110.800
Dirençler: 116.500 / 118.000 / 121.300

Dün önce ABD vadelileri ve Asya
ardından Avrupa ve ABD borsalarındaki
aşağı yönlü hareketliliğe bağlı olarak
güne %0,3 civarı düşüşle başlayan
kontrat, günün devamında riskli varlıklara
olan satış eğilimini devam etmesiyle
düşüşünü sürdürdü. Yeni tip koronavirüs
salgınının etkisiyle küresel ekonomide bu
yıl 1929'daki Büyük Buhran'dan bu yana
en sert daralmanın gerçekleşeceğine dair
gelen açıklamalar ve petrol fiyatlarının
talepteki gerileme sonucu düşmesinin
yatırımcı güvenini zayıflatması küresel
piyasalarda
satışların
yaşanmasına
neden oldu. Yurtiçinde bu dış etkiler
yanında kurdaki baskı da satıcılı seyirde
etkili oldu. Bu eğilim devam edebilir.
Haftanın dördüncü işlem gününde de
virüs kaynaklı haber akışlarını yakından
takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli USDTRY kontratı
haftanın üçüncü işlem gününü %1.06
yükselişle
6.9199
seviyesinde
tamamladı.

Teknik Analiz:
Haftanın üçüncü işlem gününde de yükselişi süren kontratta 6.85 açılışı
ardından yükseliş devam ederek 6.93 yakınları test edildi. Kontratta yükselişin
sürmesi halinde 6.9300 ve 6.9800 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Olası geri
çekilmelerde ise 6.8800 ve 6.8500 destek seviyeleri söz konusu.
Destekler: 6.8800 / 6.8500 / 6.8200
Dirençler: 6.9300 / 6.9800 / 7,0200

Virüs kaynaklı etkilerle gelişmekte olan
ülke para birimleri üzerinde yaşanan
değer kaybı eğilimi devam ediyor. Bu
bağlamda Türk Lirası üzerinde de
baskının sürdüğünü ve GOÜ para
birimlerine göre de negatif ayrıştığını
gözlüyoruz. IMF başkanının Türkiye ile
görüşmelerin
olduğuna
dair
açıklamalarına rağmen bunun olma
ihtimalinin bulunmadığına dair gelen
açıklamalar sonrası kurda yukarı yönlü
eğilim dün de devam etti ve bu
bağlamda dün 6.90 üzerine geçildi.
Kontratta ise Türk Lirası’ndaki zayıflama
ile yükseliş dün de sürdü. Ülkemizde
virüsün kontrol altında olduğuna dair
gelen son açıklamalar önümüzdeki
günlerde yakından izlenecek.
Bu bakımdan haftanın üçüncü işlem
gününde virüs kaynaklı haber akışını
yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
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Günün Gelişmeleri:
Nisan ayı vadeli Altın kontratı, haftanın
üçüncü işlem gününü %0.81 düşüşle 1723
seviyesinde tamamladı.
Spot ons Altın dün gün içinde yaklaşık %1.2
düştü ve 1707 Dolar seviyesine kadar
geriledi. Yatırımcılar, koronavirüs dünya
çapında ekonomileri tahrip ederken ve bu
durum büyük teşvik planlarının piyasaya
sürülmesine neden olurken güvenli varlık
alımlarının artmasına yol açıyor. Dün ise bu
alımlardan kar almalar yaşandı.

Teknik Analiz:
Dün 1730 Dolar seviyesi üzerini denese de kontrat Dolar’daki yükselişle günü
de 1700 Dolar üzerinde kapatmayı tekrar başardı. Kontratta halen beklentimiz
olan yükselişin sürmesi halinde 1735 ve 1752 direnç seviyeleri takip edeceğiz.
Olası geri çekilmelerde ise 1720 ve 1715 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Destekler: 1720 / 1715 / 1711
Dirençler: 1735 / 1752 / 1765

Ayrıca Dolar dün, küresel ekonominin
açıklanan olumsuz verilerden kaynaklanan
zararın uzayacağına dair endişelerin
artmasıyla birlikte güvenli liman talebiyle
toparlandı ve bu durum da ons Altın’daki
düşüşte etken oldu.
Haftanın üçüncü işlem gününde virüs
kaynaklı haber akışını ve virüse karışı
alınacak yeni tedbirlerin etkilerini yakından
izlemeyi sürdüreceğiz.
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